
Dorpskernvernieuwing Bunsbeek: resultaten worden zichtbaar

De Dorpspartij beloofde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 
alle deelgemeenten opnieuw te doen meetellen. Vandaag zijn de 
eerste resultaten van onze snelle en doortastende aanpak van 
deze dorpskernvernieuwing al zichtbaar. De eerste dorpskern die 
nu aan bod komt, is deze van deelgemeente Bunsbeek, waar onze 
plaatselijke mandatarissen Hilde Holsbeeks, Yvette Sterkendries 
en Simon Vandermeulen de trekkers zijn. Op woensdag 21 mei 
werd het nieuwe dorpsplein langs de Schoolstraat in Buns-
beek plechtig geopend door Burgemeester Peter Reekmans 
(Dorpspartij) in aanwezigheid van heel wat buurtbewoners, 
het bestuur van jeugdhuis de Kloemp, personeelsleden van de 
kinderopvang en leden van het gemeentebestuur. Dit nieuwe 
dorpsplein vormt een ontmoetingsplaats voor bewoners en een 
speelplein voor de allerkleinste inwoners. Ook de activiteiten 
van verengingen kunnen op dit plein doorgaan. Het nieuwe 
plein met een vloer in dambordmotief zorgt voor een veel fraaier 
dorpsgezicht. Het betekent duidelijk een grote verbetering ten 
opzichte van het oude en tot op de draad versleten sportplein 
dat op die plek lag en waarvan de ondergrond totaal niet meer 
voldeed voor onze spelende kinderen. Jeugdschepen Hilde 
Holsbeeks (Dorpspartij): “Wij hebben met beperkte middelen 

en via actief zoeken naar subsidies een nieuw dorpsplein in 
Bunsbeek aangelegd dat het dorpscentrum merkelijk verfraait. 
Dit nieuwe plein kostte de gemeente 85.000 euro en we 
kregen hiervoor ook voor maar liefst 25.000 euro aan Europese 
subsidies.”

Burgemeester Peter Reekmans en bevoegd schepen Kris Vanwinkelen samen met de Bunsbeekse mandatarissen
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Burgemeester:                          Gemeenteraadsleden:                     OCMW-raadsleden:
Peter Reekmans                  Yvette Sterkendries (fractieleider)     Michel Willems (fractieleider)
GSM 0473/562568     GSM 0497/540937       GSM 0473/741663

Schepenen: 
Kris Vanwinkelen                 Hans Hendrickx                                                   Omer Swinnen
GSM 0496/553059                           GSM 0479/298926       GSM 0495/258465

Matthias Mertens               Simon Vandermeulen                        Yvette Sterkendries
GSM 0495/210034                           GSM 0494/405667       GSM 0497/540937

Hilde Holsbeeks                              
GSM 0476/345482 Onze mandatarissen steeds tot uw dienst!

Alle zitdagen van onze mandatarissen zijn raadpleegbaar op www.dorpspartij.be

Bij de recente opmaak van de gemeenterekening 2013 ontdekten 
we meerdere foutieve boekingen uit 2011 voor 817.487,63 
euro en uit 2012 voor 511.166,88 euro. De gemeentekas oogt 
vandaag dus een pak minder rooskleurig dan bij het begin 
van de legislatuur in 2013 werd aangenomen. Burgemeester 
Peter Reekmans, tevens bevoegd voor Financiën: “De vorige 
meerderheid pronkte op het einde van de vorige legislatuur in 
2012 met hun mooi gevulde gemeentekas, maar de realiteit die 
we erfden van onze voorgangers is de facto heel wat minder fraai! 
Door verkeerde en dubbele boekingen op wachtrekeningen in de 
jaren 2011 en 2012 was er op het einde van de vorige legislatuur 
in totaal 1.328.654,51 euro minder in de gemeentekas. Gelukkig 
houden wij regelmatig budgetcontroles en hadden we buffers 
voorzien, maar de nieuwe toestand noopt ons wel om met de 
huidige bestuursmeerderheid een nieuwe besparingsronde voor 
de komende jaren te houden.” 

Deze forse financiële tegenvallers uit het verleden zullen het 
beleid evenwel niet volledig van koers doen veranderen. De 
grote geplande investeringen blijven doorgaan, maar sommige 
kleinere projecten zullen herbekeken worden. De belastingen 
zullen zeker niét stijgen. Burgemeester Peter Reekmans: “Wij 
zullen nu opnieuw voldoende reserves opbouwen zodat op het 
einde van deze legislatuur er weer een gezonde gemeentekas zal 
zijn. Deze hele toestand is onverwacht en zeer onaangenaam, 
maar anderzijds motiveert het ons om de volgende jaren een 
sterk, ambitieus en gezond beleid te blijven voeren, waar de 
inwoners zeker niet de dupe van zullen worden.”

Lijk in de kast:  
1.328.654,51 euro minder 
in gemeentekas
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Ook het gebouw van de buitenschoolse kinderopvang (BKO) en 
de Kloemp kreeg een nieuw dak en er werden energiezuinige 
maatregelen genomen. De ramen werden eindelijk opnieuw 
grondig geschilderd. Jeugdhuis de Kloemp kreeg van de 
gemeente een eigen afgesloten terras. En momenteel worden 
de muren van het gebouw opnieuw ingevoegd. Schepen van 
Dorpskernvernieuwing Kris Vanwinkelen (Dorpspartij): “Wij 
investeren met een duidelijke lange termijnvisie in al onze 
gemeentelijke projecten. Als we aan een project beginnen, 
werken we het volledig af zodat we er geen investeringen meer 
hoeven aan te doen de komende 30 jaar. Deze grondige aanpak 
heeft een positief resultaat op de gemeentefinanciën. Maar ook 
het duurzaam en energiezuinig maken van onze gebouwen, is 
een absolute prioriteit voor dit gemeentebestuur.”

Binnenkort zal ook de afbraak starten van het oude gemeentehuis 
van Bunsbeek, waar nu Watering het Velpedal in gehuisvest 
is. Samen met Interleuven gaat de gemeente in het kader 
van betaalbaar wonen hier twee appartementen bouwen. Eén 
hiervan zal verkocht worden en één zal het OCMW aankopen als 
multifunctionele ruimte en noodwoning. Met de opbrengst van 
de grond zal de gemeente het bijgebouw van de BKO financieren. 
Deze uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang zal de 
kwaliteit en capaciteit van onze opvang verbeteren. Al jaren was 
er een opvangprobleem, op meerdere dagen waren er pieken en 
werden er meer kinderen opgevangen dan wettelijk toegelaten. 
Schepen Hilde Holsbeeks (Dorpspartij): “Op het gelijkvloers 

komt er een bijkomende derde opvangruimte waardoor er een 
uitbreiding is van de opvang met 5 tot 10 extra kinderen. Op 
de verdieping komt er een open ruimte die zal functioneren als 
bureel. En naast het bijgebouw is er ook een prefab berging-unit 
voorzien voor fietsen en opberging van buitenspeelgoed.”

Burgemeester Peter Reekmans en Schepen Hilde Holsbeeks stellen trots 
de uitbreiding van het BKO-gebouw voor

De plannen van de uitbreiding van het BKO-gebouw
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Schepen Kris Vanwinkelen bij de voegwerken aan het BKO-gebouw



Dorpspartijbeleid in beeld…

Burgemeester Peter Reekmans en Schepen Hilde Holsbeeks stellen trots 
de uitbreiding van het BKO-gebouw voor
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Het gemeentebestuur promoot Glabbeek als 
 fruitgemeente van het Hageland

Sportschepen Hilde Holsbeeks reikt prijzen uit op 
Glabbeekse jumping

Nieuwe tractor technische dienst  
wordt ingezet voor onkruidbestrijding

Schepen van Openbare Werken Matthias Mertens neemt de 
sleutel van de nieuwe recente tweedehandsbestelwagen voor 
de technische dienst in ontvangst

De kleine Groenstraat kreeg  
recent een nieuw betonnen wegdek

Schepenen Hilde Holsbeeks en Matthias Mertens 
bij de nieuwe nadaraanhangwagen


